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La Roche-Posay Nutritic Intense Riche krem do skóry bardzo
suchej 50ml
 

Cena: 84,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające, regenerujące

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, sucha, szorstka, wrażliwa

Opis produktu
 

Nawilżający krem do twarzy Nutritic Intense Riche to podstawa pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry. Już od pierwszego użycia niweluje
zaczerwienienia, dając natychmiastowe poczucie komfortu. Dermokosmetyk jest gwarancją optymalnego nawilżenia oraz
uelastycznienia przesuszonej i szorstkiej skóry. Krem zapewnia intensywne odżywienie, a także zniwelowanie uczucia napiętej skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

Bogaty krem okluzyjny uzupełniający lipidy we wszystkich warstwach naskórka. Przynosi natychmiastowy komfort już od pierwszej
aplikacji. Zwalcza uczucie szorstkości, ściągnięcia i podrażnień. Nadaje skórze miękkości i przywraca zdrowy wygląd.

La Roche-Posay Nutritic Intense Riche to profesjonalna pielęgnacja skóry bardzo suchej. Zaawansowana formuła o konsystencji
balsamu działa od pierwszego zastosowania. Gwarantuje natychmiastową ulgę, przynosząc ukojenie skórze wrażliwej na przesuszenie.

Eksperci La Roche-Posay wprowadzili innowacyjne rozwiązanie: MP-lipidy, które zapewniają optymalny poziom nawilżenia i uzupełniają
niedobory lipidów we wszystkich warstwach naskórka.
Nutritic Intense Riche to krem o przyjemnej konsystencji balsamu, który szybko się wchłania. Nie pozostawia tłustej i klejącej warstwy.
Nie zawiera parabenów. Może być stosowany na skórę wrażliwą - skłonną do podrażnień.

SKUTECZNOŚĆ

Skóra nabiera miękkości i gładkości. Znikają podrażnienia i uczucie szorstkości. Staje się mniej podatna na przesuszenie oraz czynniki

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/la-roche-posay-nutritic-intense-riche-krem-do-skory-bardzo-suchej-50ml.html
https://www.apte.pl/la-roche-posay-nutritic-intense-riche-krem-do-skory-bardzo-suchej-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
uwrażliwiające.

APLIKACJA

Nutritic Intense Riche to szybka i skuteczna pielęgnacja skóry bardzo suchej z formułą o natychmiastowym działaniu do codziennego
stosowania, w szczególności zimą przy niskiej temperaturze powietrza.
Niewielką ilość kremu nałożyć na oczyszczoną twarz i pozostawić do wchłonięcia. W celu uzyskania optymalnych efektów, produkt
stosować rano i wieczorem w ramach codziennej pielęgnacji.
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